
 

 

 

A Expressão do Eu Superior 

Encontro 7 
 

Mantra HAM 
A Verdade que há em sua Alma, deverá revelada ao mundo em ações. 

Utilize uma volta do Japamala para executar o mantra.  

 

Verdade da Alma/ Essência 

 

 Sabedoria Universal para Iluminar a Inteligência ATRELADA a Sabedoria da 

Necessidade Alheia / Plano Evolutivo do Universo; 

 União em expressão do Microcosmo e Macrocosmo; 

 Comunicação de Amor Abundante e Incondicional não um Sentimento Amoroso, mas 

o Amor em energia de propagação; 

 

Expressão do Eu Superior 

 “Vi os sonhos se prostituindo na zona de conforto”. 

Zack Magiezi 

  

→Pergunta 1: Se você pudesse ser livre e executar a sua melhor versão no 

mundo o que você faria? 

• Viver o PROPÓSITO do Ser; 

• A sua melhor versão/ Ser Mais;  

 

“O propósito da vida é conhecer e amar a si mesmo, confiar e ser você 

mesmo”. 

Yogi Bhajan 

Empreender o seu Propósito 

     

Empreender é a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em processos já 

existentes.  

“Quando compramos algo não pagamos com dinheiro. Pagamos com tempo de vida que 

tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: Tudo se compra, 

menos a vida. A vida se gasta”.  Mujica 

 



 

 

→Reflexão 1: Como você compartilha a sua LUZ consigo e com o mundo?  

 

Curta Metragem: Umbrella 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q 

 

 
 

Empreender com Propósito 

https://www.youtube.com/watch?v=S6ECylYFgTE 

 

 

Esperança e Esperançar 

 

→Pergunta 2: O que eu sei fazer com excelência que poderia auxiliar na 

transformação do mundo? 

 

 

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem 

esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar 

é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar 

é juntar-se com outros para fazer de outro modo...” 

Paulo Freire 

 

“Seu propósito na vida é encontrar um propósito e dedicar a ele todo o seu 

coração e a sua Alma”. 

Sidarta Gautama - Buda  

  

Ação                 Reflexão             Nova Ação  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6ECylYFgTE


 

 

→Pergunta 3: Quem me auxiliaria no processo de transformação do meu 

propósito?  

 

Educação e Espiritualidade 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num 

dado momento, a tua fala seja a tua prática”. 

 Paulo Freire 

 

o Colocar em prática a sua transformação e a transformação do mundo; 

o Ser mestre de si mesmo que ensina e ensinando aprende;  

o Viver em humildade de que não possui toda a verdade; 

o  Conhecimento não é sua propriedade; 

o Na postura de Mestre assume o dever de ensinar com minhas ações; 

o Nossa consciência amplia, a medida que desenvolvemos responsabilidade em relação à 

nossa evolução; 

o Desenvolver uma Educação de si mesmo enquanto protagonista de sua própria 

história; 

o  Viver uma educação que alinha: Criatividade, Conhecimento e Prática;  

 

IKIGAI - Força Motriz para Viver 

 

 No que você é Bom ao fazer? 

 O que você AMA fazer? 

 O que o mundo precisa? 

 O que você gostaria de ser pago para fazer? 

 

 

Propósito em Ação é expressar sua melhor versão. 

Pergunta 4: Responda as questões que compõem o IKIGAI 

  
 

 



 

 

Construir a TransformAção 

 

 Encontrar a Missão 

Minha Missão é como eu entrego ao mundo minha Luz. 

 

 Viver o Propósito 

Eu Sou responsável em executá-lo. 

 

 Alianças para TransformAção 

Pessoas e práticas que promovam valor humano e me fortaleçam; 

 Só então... 

Assumo a Expressão do EU Superior. 

 

 

 

 


